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  1  ފާއި ނަން ތައާރު 

  
  
  
  
  

ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 2008ޖަނަވަރީ  01މި ޤަވާޢިދަކީ  )ހ(
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާ ބެހޭ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަުހ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު  މި ޤަވާއިދަކީ. އެކުލަވާލާފައިާވ ޤަވާއިދެކެވެ
 ނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަ  18ވަނަ މާއްދާއާއި  17ގެ )99/2ޤާނޫނު ނަންބަރު (

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއި އެފަދަ ގެސްޓްހައުސްތަކުން 
ލިބެންހުންނަންޖެހޭނެ ފަސޭހަތަކުގެ މިންގަޑާއި އެފަދަ ގެސްޓް ހައުސްތަކުްނ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިާވ ލިބެންހުންނަޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތައް  ކަ
  .ވާއިދެކެވެގަ

  
 ބެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާދިވެހިރާއްޖޭގައި "މި ޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ  )ށ(

  . އެވެ"  ވާއިދުގަ
      
  ޓޫރިސްޓު ގެސްޓު ހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން     

  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް 
  ހައުސް ހިންގުން 

ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނު  އެއްޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް )  ހ(  2
އާއި މިޤަވާއިދާ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު( 2/99 ނަމްބަރު

ދޫކުރާ ހުއްދަ  ންމިނިސްޓަރީ ޓުރިޒަމާބެހޭ އެކަމަށް މަތީން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 
  .ފަހުގައެވެހޯދުމަށް 

  
ވޭނީ ދޫކުރެވާއިދުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ގަމި ) ށ(

 96/9ންނަށާއި ބިދޭސީއަކު ނުހިމެނޭގޮތަށް ޤާނޫނު ނަމްބަރު ރައްޔިތުދިވެހި
ފައިވާ އްދާގެދަށުން އުފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާރޓްނަރޝިޕާ ބެހޭ ޤާނޫނު (

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ( 96/10ޕާރޓްނަރޝިޕްތަކަށާއި ޤާނޫނު ނަމްބަރު 
ވަނަ މާއްދާެގ  2އިދުގެ މިގަވާ .ންފުނިތަކަށެވެފައިވާ ކުއްދާގެ ދަށުން އުފަ )ޤާނޫނު

ބިންބިމާއި ސަރަޙައްދުތަކުގަިއ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 3ގެ ) ނ(
އިމާރާތްކުރެވޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް 

  .މިމާއްދާއިން އިސްތިސްނާކުރެވޭނެއެވެ
  
އަންނަނިވި ބިންބިމާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ވޭނީ ދޫކުރެހުއްދަ  ވާއިދުގެ ދަށުންގަމި ) ނ(

   .ތަކަށެވެޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސްކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ 
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ޖެހިޖެހިގެްނ  .ތިސަރުކާރުން މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިހުންނަ ގޯ  .1

އެއްގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ހުންނަ ދޭއް ނުވަތަ އެއްވުރެ ގިނަ ގޯތިއެއްކޮށް 
ަނމަވެސް ޖެހިޖެހިގެން . ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

ޫނންގޮތަށް ހުންނަ އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަގޯތި ހިމެނޭގޮތަށް އެއް 
ގެސްޓްގައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދައެއް 

ހިމެނޭގޮތަށް އެއް  އެއްގޯއްޗަށްވުރެ ގިނަގޯތި . ނުދެވޭނެއެވެ
ގެސްޓްގައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 
ދީފައިވަނިކޮށް، ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް 
ހިމެނިފައިވާ ގޯއްޗެއް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ އެގްރީމަންޓް ބާތިލުވެއްޖެނަމަ 

މީގެ . ލުކުރެވޭނެއެވެގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތި
ޖެހޭނީ ގެސްޓްހައުްސ ންސަބަބުން ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޒިންމާވާ 

 .ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައިވާ ފަރާތުންނެވެ
 

ހައުސް ހިންގުމަށް ބިން ބޭނުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް .2
 ރުޤާނޫނު ނަމްބައެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ނޑައެޅިފައިާވ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު(  2/99 ގައި ކަ
މިނިސްޓްރީއިން އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުއްޔަށްދޭ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގޮތަށް 

 .ބިންބިމާއި ސަރަޙައްދުތައް
 

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ކުއްޔަށްދޭ ބިންބިމާއި  .3
ދިވެހިރާއްޖޭގެ (  2/99 ޤާނޫނު ނަމްބަރުސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް  4ގެ ) ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
ނޑައަޅުއްވާ  ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

  .ބިންބިމާއި ސަރަޙައްދުތައް
      

ހުއްދައަށް އެދި 
  ހުށަހެޅުން 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހުއްދަ އަށް އެދި ގައި ބުނެފައިވާ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  2މި ޤަވާއިދުގެ   3
. ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ އަށްމިނިސްޓަރީ

އަސްލު ލިބެން ނެތް ހާލަތެއްގައި އެލިޔުމެއް ދޫކުރި ފަރާތުން ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް 
  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  
ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް  ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް "އިވާ ގަ 1ޖަދުވަލު  މިޤަވާއިދުގެ) ހ(

  .ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެފޯމު" އެދޭ ފޯމު
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  .ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ) ށ(
  

ކީ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުްސ ހައުސް ހިންގަން ބޭނުންވާ އިމާރާތަޓޫރިސްޓް ގެސްޓް) ނ(
ދޫކޮށްފައިާވ  ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި

  .ހުއްދަ
  

އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،  ގެ ހުއްދައަށްހިންގުމު ގެސްޓްހައުސްއެއްޓޫރިސްޓް ) ރ(
ވެރިފަރާތާއި  އިމާރާތާއި ގޯތީގެވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ނަމަ، އިމާރާތާއި ގޯތީގެ 
ބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ފަރާތާ ދެމެދު އެއް ހުއްދައަށް އެދޭ
އެ ، ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުގެ ނަމުގައި  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެމި  .އޮންނަންވާނެއެވެ 

ހުއްދަ ނަގައި ހިންގުމުގެ  ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެޓޫރިސްޓް  ގޯއްޗާއި އިމާރާތުގައި
  .ޢިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ މާއްދާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

  
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  މީހެއްގެށް އެދި ހުށަހަޅާފަާރތަކީ ދިވެހި ފަރުދެއްނަމަ، އެއްދައަހު) ބ(

  .ޑުއަންގައިދޭކާ
  
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަަހޅާފަރާތަކީ، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ، އެޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ) ޅ(

އަދި ހުރިހައި ބައިވެރިންގެ ދިވެިހ . ރަޖިސްޓަރީއާއި ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއްބަސްވުން
އަދި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  .ން އަންގުވައިދޭ ކާޑުރައްޔިތެއްކަ

  .ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުން ހިމެނިފައިއޮންނަންވާނެއެވެ
  
އެކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި  ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ ކުންފުޏެއްނަމަ) ކ(

ވަގުތު ކުންފުނީގެ ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެ
ހިއްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުން އެނގޭނޭހެން 

ކާއި ހުރިހައި ޙިއްސާދާރުންގެ ރެޖިސްޓަރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަ
އަދި ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ . ޑުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ

 .ސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުން ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެޓޫރި
  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުްސ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  21ރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޓޫ) އ(

ފަްސ ( 5000=/ރަޖިސްޓްރީ ފީއަށްވާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ 
 .ރުފިޔާ) ހާސް

 
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ) ވ(

ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި 
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  .ލިޔުމެއްރަސްމީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމެއްކަން އަންގައިދޭ 
  
ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ޤައުމީ  އިމާރާތަކީހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ) މ(

ބިމެއް އެބިމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި އިމާރާތެއްނަމަ، ކުއްޔަށްދީފައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ (  2/99 ޤާނޫނު ނަމްބަރު ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކީ

ހިންގުމަށް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  4ގެ ) ޤާނޫނު
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބިމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

  .އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
      

ޓޫރިސްޓް 
ގެސްޓްހައުސް 

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 
  ދޫކުރުން 

  

ިމ ، ނުވަތަ ހުއްދަ އައުކޮށްދެވޭީނ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓު ހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ) ހ(  4
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް  3ގަވާއިދުގެ 

ނުަވަތ  މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީއިންޓޫރިޒަމާބެހޭ ފުރިހަމައަށް 
އެމިނިސްޓްރީން އައްޔަން ކުރާފަރާތަކުން، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުސް ހިންގުމަްށ 

އެއިމާރާތަކީ ޓޫރިސްޓުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި  ،އިމާރާތް ބެލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ 
ނޑަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގަމި ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ވާއިދުގައި ކަ

ވެފައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް މި އިމާރާތަކަށް
ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮ ނޑައެޅިފައިާވ ޤަވާއިދުގައި ކަ ތަށް މި ގަވާއިދުގައި ކަ

ފަސޭހަތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އެ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ލިބެންހުރި ތަނެއްކަމުގަިއ 
  .ކަމުގައިވާނަމައެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އިންސްޕެކްޝަނަން ހެދުމަށްޓަކައި  4މި ގަވާއިދުގެ ) ށ(

ހިނގާ އެހެނިހެން ޚަރަދަކީ ހުއްދަށްއެޭދ ދަތުރުފަތުރާއި އެކަމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ 
މީގެ އިތުރުންވެސް، ގެސްޓްހައުސް ހިންގަާވ . ނެ ޚަރަދެކެވެފަރާތުން ދައްކަވަންޖެހޭ

ފަރާތުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިގަންނަވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ގެސްޓްހައުސް 
ްސ ދައްކަވާނީ ގެސްޓްހައުޚަރަދުވެސް އިންސްޕެކްޓް ކުރަންޖެހޭނަމަ، އެކަމުގެ 

 .ހިންގާފަރާތުންނެވެ
 

ސަރުކާރުން މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިހުންނަ ގޯތި ނޫން އެހެނިހެން ބިންބިމުގައި ) ނ(
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި 

ްނތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަ  މިނިސްޓްރީންޓޫރިޒަމާބެހޭ ބަޔާންކުރެވިފައި ގޮތުގެ މަތީން 
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ   .ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ކަ

      
 .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ 5ހިންގުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ) ހ(  5  ހުއްދަދެވޭ މުއްދަތު 
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ގޯއްޗާއި އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  ގެ ހުއްދައަްށހިންގުމު ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓް ) ށ(
ވަނަ މާއްދާގެ  3އަދި މި ގަވާއިދުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ނަމަ، އިމާރާތުގެ 

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ކުރު  5ގައި ބުނެފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަކީ )ރ(
އެ އެގްރީމަންޓްގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓްމުއްދަތެއްނަމަ، 
  .ވަހަށްވުރެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުވާގޮތަށެވެމުއްދަތު ހަމަވާ ދު

      
ޓޫރިސްޓް 

ތައް ގެސްޓުހައުސް 
  ބަލާ ޗެކްކުރުން 

މި ޤަވާޢިދުގެ ަދށުން ހުއްދައަށް އެދޭ ތަންތަނާއި ހުއްދަދީފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްަތްއ   6
ނުވަތަ  އަށްމިނިސްޓްރީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައިވެސް ބަލާ ޗެކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  .ކަށް ލިބިގެންވެއެވެމިނިސްޓްރީއިން އައްޔަން ކުރާފަރާތަ
      

ހިންގުމަށް  ދީފައިވާ 
 ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުން 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުސްއެއް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން އެ) ހ(  7
 އަށްބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން މިނިސްޓަރީހައުސްއެއް  ހިންގުން ހުއްޓާލަން ގެސްޓް

އަންގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުސް ހިންގުމަށް އެފަރާތައް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލް 
  .ކުރަންވާނެއެވެ

  
ވާ ފަރާތަކުން އެފަރާތަކަށް ލިބިފައިާވ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި) ށ(

ގަވާއިދުން  ބާތިލު ނުކުރާނަމަ މި ޤަވާއިދުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
އަދި އެފަދަ . ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެފަރާތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެފަަދ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ ގަވާއިދުން ކަ
  .ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

  
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން، އެ ހުއްދަ ) ނ(

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ އައުކޮށްފައި ޓޫރިޒަމާބެހޭ އައުކުރުމަށް 
  .ނުވާނަމަ، އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުވީއެވެ

  
ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުއްދައަށް އެދި އެ ގައި )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  9މި ގަވާއިދުގެ ) ރ(

މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ 
  .ސަބަބުން ހުއްދަ ބާތިލެއް ނުވާނެއެވެ

     
ގެސްޓު ހައުސް 
އިގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

މުއްދަތު 
  އިތުރުކުރުން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ދެވިފައިާވ ) ހ(  8
ހުއްދައިގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ގޮތުގަިއ 
ހިންގަން ބޭނުންނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ  3 މިޤަވާޢިދުގެދުވަސް ކުރިން ) ޅަސްފަސްދޮ( 60
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ހުއްދަ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  ވަނަ މާއްދާގެ 4 އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު މި ގަވާއިދުގެ
  .މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ އައުކުރުމަށް އެދި 

  
ހަމަވެގެން ނުވަތަ ހިންގާ ފަރާތް  މިގަވައިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު) ށ(

ބަދަލުވެގެން ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވެގެން ނުވަތަ ހުއްދަ ގެންލިގެން ނުވަތަ އެނޫން 
މިނިސްޓްރީއިން އަލުން ހުއްަދ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ނަމަވެސް، 
ފީއެއް  ރުފިޔާގެ) ފަސް ސަތޭކަ( 500/- ދޫކުރުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަމަށްޓަކައި 

  .ނެގޭނެއެވެ
      

ުހއްދައަށް އެދޭނަމަ އެ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް އަލުން އެހުއްދަ އަލުން  ވުމަށްފަހުހުއްދަ ބާތިލު  9  
  .ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ) ފަސް ހާސް( 5000/- ދޫކުރެވޭނީ 

      

ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ތުގެ ބައިތަކަށް ބަދަލެއް ޓޫރިސްޓު ގެސްޓު ހައުސްގެ އިމާރާ  10  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ އިމާރާތަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ންވާނީ ންނައެބަދަލެއް ގެ

އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމާއެކު 
   .ހޯދުމަށްފަހުެއވެމިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމާބެހޭ 

      
މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައެްއ ) ހ(  11  

އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަވެސް ޢަމަލުކުރާނީ ިމ 
  .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެން ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ 3ޤަވާޢިދުގެ 

  
މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދައެއް އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ) ށ(

ުނވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އަލުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އެ ގެސްޓްހައުސްއާ 
ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ޓޫރިޒަމް ޓެކްސްއެއް ވާނަމަ އެ ޓެކްސްއަކާއި 

މުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޓެކްސް ލަހުން ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޓެކްސް ނުދެއްކު 
ޓެކްސް ޝީޓު ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޓެކްސް ޝީޓު ލަހުން ހުށަހެުޅމުގެ 

 މޯލްޑިވްސް އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ  ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމަސަބަބުން ޖޫރިމަނާއެއް 
ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެނޫން ، ސްކޮށްދައްކާ ޚަލާ  އަށްއޮތޯރިޓީ އިންލަންޑް ރެވެނިއު

އެހެން ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާއެއްވެސް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށް، 
އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ  ދައްކަންޖެހިފައިވާނަމައަދި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާއެއް 

  .ގައެވެމިނިސްޓްރީއަށް، ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމަށްފަހުޓޫރިޒަމާބެހޭ 
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މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ) ހ(  12  
ދުވަުހެގ ) ހަތެއް( 7ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ވެރިފަރާތް ބަދަލުވީ ދުވަުހން ފެށިގެން 

މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި އިމާރާތާއި ގޯތީގެ އައު ޓޫރިޒަމާބެހޭ ތެރޭގައި އެކަން 
  .ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ވެރިފަރާތް ބަދަލުވި ގެސްޓްހައުސް ހިންގަނީ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ، ) ށ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައު ) ހަތެއް( 7ވެރިފަރާތް ބަދަލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ިހންގުމާ  ވެރިފަރާތާއި ގެސްޓްހައުސް ިހންގާ ފަރާތާއި ދެމެދު ގެސްޓްހައުސް

  .މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން 
      

ގެސްޓްހައުސް 
  ހިންގުން 

ވާޢިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޓޫރިސްޓުން މި ޤަ) ހ(  13
ކަންތައްތަކާމެދު ރިޒަވޭޝަްނ ތިރީގައިވާ ބޭތިއްބުމަށް ރިޒަވޭޝަނެއް ހަދާނަމަ 
 .ހަދައިދެވޭ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ

 
 .ރިޒަވޭޝަން ކޮންފާރމް ކުރާނެގޮތް .1
 
ޓެކްސް އަދި ( ދައްކާނެގޮތާއި މުއްދަތުދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއި ފައިސާ  .2

 .)ސަރވިސް ޗާރޖް ހިމެނޭނަމަ އެކަން އެނގޭނެގޮތަށް
 
 .މުއްދަތު ރިޒަވޭޝަން ކެންސަލްކުރެވޭނެ ގޮތާއި .3

  
  .ރިޒަވޭޝަން ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ބާތިލް ކޮށްފިނަމަ ހަދާނެގޮތް .4

  
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރިޒަވޭޝަނެއް ކޮންފާމް ކުރުމަށްފަހު، )ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(

 ރިޒަވޭޝަނެއްގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތަކުން  އެއްބަސްވެފައިވާގޮތް ނޫން ގޮތަކަށް
ގެސްޓްހަުއްސ ޓޫރިސްޓަކަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ދަތިތަކެއްގެ ޒިންމާ  ކޮށްގެން ކެންސަލް

  .ނަގަންވާނެއެވެ ހިންގާ ފަރާތަކުން
      

ފާއާބެހޭ ހުރިހާކަންތައްތަކާއި، އެފަދަ ވަޒީފާދިނުމާއި، ވަޒީޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަކުން   14  
ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ ނުވަތަ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާވަކިކުރާނަމަ އެމުވައްޒަފަކާ ދޭރެތެރޭ ޢަމަލުކުރަންވާނީ 
  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ
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ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ  ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެމި   15  
ޙިއްޞާ ބަދަލުުކރާނަމަ ނުވަތަ ޙިއްޞާދާރެއް ބަދަލުވާނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރެއް 

 ރެޖިސްޓްރާރއެކަމަށްޓަކައި  ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޕާޓްނަރެއް ބަދަލުވާނަމަ، ބަދަލުވާނަމަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ނޫން ރަސްމީ ބަންދު ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންހުއްދައޮފް ކޮމްޕެނީޒްއިން 

  .އަންގަންވާނެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ އެކަން 
      

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ   16  
ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ޙިއްސާއެއް ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫން މީހަކަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ިމ 

އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިޭބ . ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ
އަދި މިކަމާ . މިނިސްޓްރީން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް 

ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޒިންމާވާނީ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ 
  .ފަރާތުންނެވެ

      

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގައި، ނުވަތަ   17  
އެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުާވ 

އަދި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެފަދަ ކަމެްއ . އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ހިނގުމުގެ . ގެ ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެކުރުމު

ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން މައްސަލަެއްއ 
ބަލަން ފެށުމުން ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ތުހުމަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެްއ 

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިއްޖެނަމަ، މިޤަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން ޢަމަލުކުރަން  ޓޫރިޒަމާބެހޭ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ  ކަ
ހުއްދަ، އެމައްސަލައެއް ނިމެންދެން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ވަގުތީގޮތުން 

  .މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ މުގެ އިޚްތިޔާރު ހިފެހެއްޓު
      

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ އިމާރާތުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭނަމަ ގެސްޓްހައުސްގެ ގޮތުގަިއ   18  
ނޑާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ . ހިންގުމަށް ހުއްދަދެވޭ ބަޔަށް ވަކިން ވަދެވޭގޮތަށް ދޮރުކަ

އިތުރަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތެއްނަމަ އެއްލިފްޓުން ނުވަތަ ސިޑިްނ އެއްބުރިއަށްވުރެ 
އެރިކަމުގައި ވިޔަސް އެއް ފްލޯއެއްގައި ގެސްޓްހައުސްއާއި މީހުން ދިރިއުޅޭބައި ހުރިނަމަ 
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ނޑާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ   .ދެބަޔަށް ވަކިން ވަދެވޭ ގޮތަށް ދޮރުކަ

      

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދީފައިވާ ކޮންމެ ގެސްޓްހައުސް އެއްގައިވެސް ވަކިން ކަރަންޓާއި   19  
  . ފެން އަދި ފޯނާއި ފެކްސް ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ނޑު    ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުސްގައި  ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި މިންގަ

  
  ކޮޓަރި  ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުންނަ     

  
 3މަދުވެގެން ދެވޭނީ ހުއްދަޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން   20  

މި ކޮޓަރިތައް ތައްޔާރުވެފައި ހުންނަންވާނީ  އެ  .ހުންނަގޮތަށެވެއެނދު  6 ގައިކޮޓަރީ
ނޑައަޅާ ޤަވާޢިދުގައި    .ޚިދުމަތްތަކާ ފަސޭހަތައް ލިބޭގޮތަށެވެ ފައިވާކަ

      
ގެސްޓްހައުސްއަކާއި ެއ ގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ކޮންމެ ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓް   21  

ިއ މި ގަވާއިދުގަ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ލިބެންހުންނަ ޚިދުމަތްތައް މަދުމިނުން
  .ގޮތުގެ މަތީން ލިބެން ހުންނަން  ވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  
      
ހުންނަން ޖެހޭނީ ކޮންމެ  ކޮޓަރިތައް ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ   )ހ(  22  

ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ކޮންމެ  .ވަދެވޭގޮތަށް ވަކިވަކީން ހެދިފައެވެ ބޭރުން ކޮޓަރިއަކަށް
ކޮންމެ . ދޮރެއްގައި ތަޅުލެވޭގޮތަށް ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެވެ

މީގެ . އަކަފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ 120ކޮޓަރިއެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން 
. ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ 8ން ކޮޓަރީގެ ހަނި މިނުގައި މަދުވެގެން އިތުރު
ގޮތުގަިއ  ގެސްޓްހައުސްގެޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް އިދަށް މިގަވާ

ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި މި ޝަރުތު ފުރަިހަމ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ 
އެ ގެސްޓްހައުސްއެއް  އިން)ހ(ގެ )ވަނަ މާއްދާ 16( މި މާއްދާ ނުވާނަމަ

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިދަށް މިގަވާނަމަވެސް،  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިާވ  ގެސްޓްހައުސްގެޓޫރިސްޓް 

ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި، މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން އަލަށް 
ނޑަްށ ކޮޓަރިއެއް ހަދާނަމަ  އެކޮޓަރިއެއް މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މިންގަ

  .ފެތެންވާނެއެވެ
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ދެކޮޓަރި ދޭތެރޭގައި ކަނެކްޓިންގ ދޮރު ބަހައްޓާނަމަ، އެ ދޮރު ހުންނަންވާނީ ) ށ(

އެއްވެްސ . ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ތަޅުލާ ދެކޮޓަރި ވަކިކޮށްލެވޭގޮތަށެވެ
ނީ ދެވަނަ ވާފައި ވަދެވޭގޮތަށް ހުންނަންކޮޓަރިއަކަށް އެހެން ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއިންލާ

  .ދޮރަކުންނެވެ 
  
ވޭގޮތަްށ ވެންޓިލޭޓް ކުރެ  އެއްވެސް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކޮންމެ ކޮޓަރި )ނ(

 1ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހުޅުވޭގޮތަށް ލާފައި ހުންނަ މަދުވެގެން  .ހެދިފައެވެ
  . ވެހުންނަންވާނެއެނުވަތަ ކުޑަދޮރު ފެންލައިޓު 

  
ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއް ހުންނަންވާނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ  )ރ(

ތިރީގައި މިވާ ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް އާއެކު ތިރީގައި މިވާ މިންގަޑުތަކަށް 
  .ހެދިފައެވެ

  
  

 2މިގޮތުން . ވެއެނދެ 2ކޮޓަރިއެއްގައި ހުންނަންވާނީ ގިނަވެގެން  .1
. ޑަބަލް އެނދު ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ 1ސިންގަލް އެނދު ނުވަތަ 

ސިންގަލް . ޑަބަލް އެނދު ބަލާނީ ދެ އެނދު ކަމުގައެވެ
ފޫޓު ހުންނަ  6×3އެނދުކަމުގައި ބަލާނީ ބޮޑުމިނުގައި ކުޑަވެގެން 

ޑަބަލް އެނދު ކަމުގައި ބަލާނީ ބޮޑުމިނުގައި  ކުޑަވެގެން . އެނދެވެ
  .ހުންނަ އެނދަށެވެ ފޫޓު 6×4

  
އިންޗިއަށްވުރެ ތުނި " 4"ރަނގަޅު ކޮންމެ އެނދެއްގައި ފެންވަރު  .2

ނޫން، އިސްޕަންޖު ނުވަތަ ސްޕްރިންގ ނުވަތަ އެނޫވެސް އެފަަދ 
 އަދި ކޮންމެ. ހަދާފައިވާ ގޮދަޑިއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ އެއްޗަކުން

ތީގައި އެނދު މަ. އަޅާފައެވެ ބެޑްޝީޓުގޮދަޑިއެއްގައި އޮންނަންވާނީ 
އަޅާފައި އޮންނަ ބެޑްޝީޓުގެ އިތުރުން ކޮންމެ އެނދަކަށް 

ނޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ   .ގައިމަތީގައި އަޅާނެ ފޮތިގަ
  

އެއްޗެއް  އެހެންސްޕޮންޖް، ދޫނިފިޔަ، ކަފަ ނުވަތަ މިފަދަ  .3
އިންޗީެގ " 24" ×" 18"އަޅައިގެން ހަދާފައިވާ ކުޑަވެގެން 

ބާލީހުެގ  2އުރައާއެކު ކޮންމެ ގެސްޓަކަށް  ބާލީސް ބާލީސް،
  .ހުންނަންވާނެއެވެ ކޮޓަރީގައިނިސްބަތުން 
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ނޑެއް ލާފާހުރި ރީތިވާ ފޫޓުގެ  3×2ކުޑަވެގެން  .4 މޫނު ބަލާ ލޯގަ
. މޭޒެއް ކޮޓަރި ތެރޭގައި ނުވަތަ ފާޚާނަތެރޭގައި ހުންނަންވާނެއެވެ

ނޑުގައި ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މީހަކަށް  އަލީގެ މޫނު ބަލާ ލޯގަ
  .ބޭނުމަށް ފުދޭވަރުގެ ބޮތްކެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އެކޮޓަރިއެއްގެ ގެސްޓުންގެ ލަގޭޖް  .5

  . ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

ނޑު އެޅުވޭގޮތަށް ހުންނަ  .6 ރޑްރޯބް(ހެދުން ބަހައްޓާ އަލަމާރި ކޮ  )ވޯ
ނޑާއެކު، ހުންނަންވާނެއެވެ 2ކަށް ހެދުންއަޅުވާ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓަ   .ކޮ

  
ފޮތްކިޔުމާއި މިފަދަ އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރުގެ  .7

އަލިކަމާއެކު، އެނދުގައި އޮވެގެން ދިއްލައި ނިއްވޭގޮތަށް 
ހަރުކޮށްފަިއ ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ބޮކި  ،ސުވިޗްލާފައި ުހންނަ ލޭމްޕު

  .ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  

އަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ  އެކަށީގެންވާވަރަށް ކޮޓަރިތެރެ .8
 .ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ކަރަންޓު ނެގޭގޮތަށް ސޮކެޓް ސްވިްޗ  .9

 .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  
އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް  ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީ ގެސްޓުން ތިބޭ  .10

ކޮޓަރި އެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ، ސްޕީޑް  .ދައުރުވާގޮތަށެވެއިވަ
 .ކޮންޓްރޯލް ސްވިޗާއި އެކު  ފަންކާ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
  .ވެތަޅުލެވޭގޮތަށެހުންނަންވާނީ  ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ދޮރު .11
  
ކޮޓަރީގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނަމަ  .12

ންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެންމެ ކުޑަމިނުން މިކަން އަ
ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް  އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ

ކޮޓަރީގެ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ . ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ
އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ ކޮޓަރި ތެރޭގައި އަޅިކެނޑި 

 .އެވެބަހައްޓަންވާނެ
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ތެރޭގައި މަތިޖަހާ ލެއްޕޭގޮތަށް ހަދާފައި ނުވަތަ ފާޚާނާ ކޮޓަރި  .13

ނޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  .ހުންނަ ކުނި އަޅާ ވަށިގަ
  
މި  .ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ސާފު ބޯފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ .14

 .ތައްޓާ އެކު ޓްރޭއަކަށް ލާފައެވެ 2ފެން ހުންނަންވާނީ ފެންބޯ 
 

ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އިމަރޖެންސީ ލައިޓެއް ހަރުކުރެވިފައި ކޮންމެ  .15
އަދި އެމެރޖެންސީ ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކޮށްިފ . ހުންނަން ވާނެއެވެ

ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯރޗެއް ނުވަތަ އުއްބައްތި ރޯ 
  .ވެ ނެއެވާކުރާ ނިޒާމާއެކު ހުންނަން

  
ރަންވީގޮތާއި އިމަޖެންސީ ފާނުގެ ޙާދިސާއެއްގައި ކަންކު އަލި .16

ޚާލަތެއްގައި އިމާރަތުން ނުކުންނަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ކަންތައްތައް 
އިނގިރޭިސ އެންމެ ކުޑަ މިނުން ކުރާނެގޮތް ކުރެހުމާއި އެކު 

ބަހުންލިޔެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ ދޮރުގެ އެތެރެ ފަރާތުގައި ހަރުކޮށްފައި 
 .ހުންނަން ވާނެއެވެ

 
ޓަރިއަކަށް ރޫމް ބޯއީއެއް ކޮ 03ގެސްޓްހައުސްގެ ކޮންމެ  .17

 .ހުންނަންވާނެއެވެ 
 

ގެސްޓްހައުސްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ތިންމީހުންނަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ނިންދަވައިގެްނ  )ބ(
ނަމަވެސް އާއިލާއަކަށް ކޮޓަރި ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އާއިލާއަށް ކޮޓަިރ . ނުވާނެއެވެ

  .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
      
  ފާޚާނާ     
      
ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ކޮޓަރީގެ  ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާފައިުހންނަ  ޓޫރިސްޓްުނ) ހ(  23  

މި  ޤަވާއިދަށް . ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެފާޚާނާއެއް އެތެރެއިން ވަދެވޭ ގޮތަށް 
ޓޫރިސްޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ  އަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން 

 .އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެއި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުން މިމާއްދާގަ ގެސްޓްހައުސްތައް
 ގެސްޓްހައުސްގެޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް އިދަށް މިގަވާނަމަވެސް، 

ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި، މިގަވާއިދަށް ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ 
މިމާއްދާގައި  އެފާޚާނާއެއްމަ އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ފަހުން އަަލށް ފާޚާނާއެއް ހަދާނަ
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ނޑަށް ފެތެންވާނެއެވެ   .ބުނެފައިވާ މިންގަ
  
ކޮންމެ ފާޚާނައެއް ކޮޓަރީގައި ހުންނަ   ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާފައިހުންނަ) ށ(

ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ސާމާނާއި ފިޓިންގްސް އާއެކު ތިރީގައި މިވާ 
ނޑަށް ހަދާފައެވެ   .މިންގަ

  
 ސޭހައިން ފާޚާނަކޮށްފަ ނައެއް ހުންނަންވާނީކޮންމެ ފާޚާ .1

  .ފެންވެރޭގޮތަށެވެ
  

  .ފާޚާނާގެ ބިތްތައް ހުންނަންވާނީ ވަށައިގެން ޓައިލްސް ޖަހާފައެވެ .2
  

ފާޚާނާގެ ތަޅުން ހުންނަންވާނީ ކައްސާނުލާ ބާވަތުގެ ޓައިލްސް  .3
އަދި  ތަޅުން އެޅިފައި ހުންނަންވާނީ  ޑްރެއިން އަށް . ޖަހާފައެވެ

އެޅޭ ފެން ފަސޭހައިން ދެމިގެން ދާ  ށް ފެންފަހިވާގޮތަށް ތަޅުން މައްޗަ
  .ގޮތަށެވެ

  
ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ އިށީންނަ ފާޚާނާ ތަށި  .4

  .ފްލަޝިންގ ިސސްޓަމާއި އެކު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

  .ވެކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި މުސްލިމް ޝަވަރެއް ހުންނަންވާނެއެ .5
  

ނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .6   .ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި ފެންވަރާ މާގަ
  

ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި މޫނު ދޮންނަ ތައްޓެއް އިސްކުރާއެކު  .7
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  
ނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .8   .ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި މޫނު ބަލާ ލޯގަ

  
  .ހުންނަންވާނެއެވެއެޅުވޭނެގޮތެއް ތުވާލި ފާޚާނާ ތެރޭގައި  .9

  
ޓޫރިސްޓަކަށް ތުވާއްޔެއްގެ މަގުން ފާޚާނާތެރޭގައި ތުވާިލ ކޮންމެ  .10

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  
ޓޮއިލެޓް ޕޭޕަރ ފާޚާނާ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް  .11
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  .ވާނެއެވެ ހުންނަން
  
  .ސެނިޓެރީ ބޭގް ހުންނަންވާނެއެވެ ފާޚާނާ ތެރޭގައި  .12
  
އަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާވަރަށް  އެތެރެ  ގެފާޚާނާ .13

  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެފާޚާނާތެރޭގައި ހޮޅިބުރި 
  
 ޝޭވަރ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައިއިލެކްޓްރިކް ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި  .14

ކަރަންޓު ނެގޭގޮތަށް ސޮކެޓް ވޯލްޓްގެ  110އާއި  220
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
މެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައި ކޮން .15

އެގްޒޯސްޓު ފަންކާއެއް ނުވަތަ  އެގޮތުން  .ދައުރުވާގޮތަށެވެ
   .އެހެންވެސް ނިޒާމެއް ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ

  
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ފަތްކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި ދޮރު .16
  
ލު ކުރުން މަނާނަމަ މިކަން ފާޚާނަ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާ .17

އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެންމެ ކުޑަމިނުން 
ފާޚާނައިގެ ތެރޭގައި ހަރުކުރެވިފަިއ  އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ

ފާޚާނަ އެތެރޭގައި  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާުލ . ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ
ކެނޑި އަޅި 1ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ ފާޚާނަ އެތެރޭގައި މަދުވެގެން 

  .ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  
ފާޚާނާ އެތެރޭގައި މަތިޖަހާ ލެއްޕޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކުނި އަޅާ  .18

ނޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ނޑެއް . ވަށިގަ މިފަދަ ވަށިގަ
ނުބެހެއްޓިއްަސ ފާޚާނައިގައި ކޮޓަރިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، 

  .ފުދޭނެއެވެ
  
ނޑެއް ފާޚާނާގައި  .19 އެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ މޫނު ބަލާ ލޯގަ

ނޑު ކުރިމަތީގައި . ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  މޫނު ބަލާ ލޯގަ
އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލިކަން ލިބޭގޮތަށް ހުންނަ މީހަކަށް 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ 
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. ފާޚާނާގައި ބޭނުންކުރަން ހުންނަންވާނީ ސާފުފެން ނުވަތަ ވާރޭފެނެވެ .20
ސާފުފެންކަމުގައި ބެލޭނީ ޑީސެލިނޭޓަޑް ފެން ނޫންނަމަ ސަރުކާރުގެ 

  .ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ގަބޫލުކުރާ ވަޅުފެނެވެ
      
  ރެސްޓޯރަންޓު /ކާކޮޓަރި     
      
  24  

  
  
  
  
  

ތިރީގަިއ މަދުމިނުން ހުންނަންވާނީ ހެދިފައި ) ޑައިނިންގް އޭރިއާ(ކާގެ ނުވަތަ ކާތަން 
ނޑަށެމިވާ ސާމާނާއި ފިޓިންގްސް    .ވެއާއެކު ތިރީގައި މިވާ މިންގަ

  
ކޮންމެ ގެސްޓުހައުސް އެއްގައި އެގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ބެޑްކެޕެސިޓީގެ  .1

ގެސްޓުންނަށް އެއްފަހަރާ ކެވޭނެ ގޮތަށް އެކަށީގެންާވ    %50
. ވަރުގެ ކާކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

ށް ތިރީގައި މިވާ މިތަން ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަ 
. ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް އާއި ފަސޭހަތަކާއެކު ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ

  
 ކާކޮޓަރި ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާގޮތަށް  .2

ފެންލައިޓް ނުވަތަ ކުޑަދޮރު  .ވޭގޮތަށް ހެދިފައެވެވެންޓިލޭޓް ކުރެ 
 .ވެހާލަތެއްގައި ހުޅުވޭގޮތަށޭބޭނުންޖެހިއްޖެ ހުންނަނަމަ ހުންނަންވާނީ 

  
މޭޒުމަތީގައި ތަށިބަހައްޓައިގެން ފަސޭހައިން އިށީނދެގެން ކެވޭގޮތަށް  .3

ނޑި ނުވަތަ ބެންޗް އަދި މޭޒު ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ  .ގޮ
  

މޭޒުދޮށުގައި ތިބެގެން ފޮތްކިޔުމާއި މިފަދަ އެހެން ކަންކަމަށް  .4
ކޮށްދެވޭ ގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރުގެ އަލިކަން ފޯރު
 . ހޮޅިބުރި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

  
ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގައި ގެސްޓުން ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް  .5

 1ގެސްޓަކަށް  6ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު ނެގޭގޮތަށް ކޮންމެ 
  .ސޮކެޓް ސްވިޗްގެ މަގުން ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ހެދިފައި އެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ ކާގެ ނުވަތަ ކާތަން  .6

 .ދައުރުވާގޮތަށެވެ ވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައި ހުންނަން
  

އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން  ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގެ .7
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މަނާ ނަމަ މިކަން އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެންމެ 
އެންމެނަށް ފެންނާނޭހެން  ސި ބަހުން ލިޔެކުޑަމިނުން އިނގިރޭ

ތެރޭގައި  ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގެ. ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ މަދުވެގެން ކޮންމެ 

ނޑި ނުވަތަ ކޮންމެ  1މޭޒަކަށް   1ގެސްޓަކަށް  4އަޅިކެ
ނޑި ބެހެއްޓިފަ  ނޑީގެ ނިސްބަތުން އަޅިކެ  .އި ހުންނަންވާނެއެވެއަޅިކެ

  
ކާގެ ނުވަތަ ކާތަނުގެ އެތެރޭގައި އެމެޖެންސީ ލައިޓެއް ހަރުކުރެވިފަިއ  .8

އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކޮށްފި . ހުންނަން ވާނެއެވެ
އުއްބައްތި ދިއްލޭނެ ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗެއް 

 .ންނަންވާނެއެވެހުބެހެއްޓިފައި ނިޒާމެއް 
  

ހިންގަންވާނީ ހިންގާނަމަ ހައުސްގައި ރެސްޓޯރެންޓު ޓް ގެސް .9
ނޑައަޅާ މިންގަޑެއްގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ  ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަ

  .ނެވެއެފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން
      
      

 
  ބަދިގެ 

      

  25  
  
  
   

  
  
  

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ނެތްނަމަ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް ) ހ(
އަކަފޫޓުގެ ބަދިގެއެއް  32ގެސްޓްހައުސްއެއްގައިވެސް ކުޑަވެގެން 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް އިދަށް މިގަވާ. ހުންނަންވާނެއެވެ 
ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި  ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ގެސްޓްހައުސްގެ

ވަނަ މާއްދާެގ  19( މި މާއްދާ މި ޝަރުތު ހަމަ ނުވާނަމަ އެ ގެސްޓްހައުސްއެއް
  .އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ))ހ(

  
ތިރީގައި މިވާ ސާމާނާއި ފިޓިންގްސް އާއެކު މަދުމިނުން ބަދިގެ ހުންނަންވާނީ  ) ށ(

ނޑަށް ހަދާފައެވެ   .ތިރީގައި މިވާ މިންގަ
  

ފުލް އޮކިއުޕަންސީގަިއ  ގެހުންނަންވާނީ ގެސްޓްހައުސްދިގެ ހެދިފައި ބަ .1
ބޮއި އިތިބޭ އެންމެންނަށް ހުރިހާއިރެއްގައި ކަ  ގެސްޓްހައުސްގައި

ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކާއެއްޗެހި ފަޭސހަަކމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް 
. ކެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ފެންވަރަށް ސާމާނާ އެކުގައެވެ
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ޚިދުމަތްތަކާ ފަސޭހަތައް ބަދިގެއިން ލިބެން އަދި ތިރީގައި މިވާ 
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  
ގޭގައި ގެސްޓު ހައުސްގެ އެންމެންނަށް ދަތިކަމެއް ނެތި ކާއެއްޗެތި ބަދި .2

ތައްޔާރު ކުރެވޭފަދަ އުނދުނާއި، އަވަނާއި ޓޯސްޓަރ އަދި ކާއެއްޗެހި 
 ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގްރައިންޑް މެޝިނާއި، ކާބޯތަކެތި ރައްކާ
 .ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފްރިޖު ރެފްރިޖްރޭޓަރ ސާމާނު ހުންނަންވާނެއެވެ

  
އެތެރޭގެ ވަސް ޓޫރިސްޓުްނ ބަދިގޭގެ ބަދިގެ ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ  .3

ތިބޭ ހިސާބަށް ނާންނާނޭ ފަދަ ތަނެއްގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ފަރުާމ 
އަދި ވަހާއި ހޫނު ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި . އެވެގެންނެ ކުރެވި

 ވައިބޭރުކުރުމުގެ މަސްނޫއީ ނިޒާމެއް ހަރުކުރެވިފައި
މިގޮތުން އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައި ވައްދައި . ހުންނަންވާނެއެވެ 

ބޭރު ކުރެވޭ ގޮތަށް އެގްޒޯސްޓު ފަންކާއެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް 
 .ނިޒާމެއް ހަރުކުރެވިދާނެއެވެ

  
ށް ފުލް އޮކިއުޕަންސީގައި ތިބޭ އެންމެންނަ ގެސްޓް ހައުސްގެ .4

ބޮއި ހެދުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކެއިން ކައިހުރިހާއިރެއްގައި 
ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށި، ވަޅި، އޫ، ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި 

އަދި ވަޅި ސަމްސާ އޫ ފަދަ ތަކެތި ވާންވާނީ . ހުންނަންވާނެއެވެ 
 .ދަބަރު ނުޖަހާ ތަކެއްޗަށެވެ

  
ރައްކާކޮށް  ބަދިގޭގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ސާފު ތާހިރުކަމާއެކު .5

ނޑެއް  ބެހެއްޓޭގޮތަށް ހަދާފައި ވާ އަލަމާރިއެއް ނުވަތަ ހަރުގަ
އަދި މިތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ އެއަލަމާރީގައި . ހުންނަންވާނެއެވެ 

ނޑުގައެވެ   . ނުވަތަ ހަރުގަ
  

. ބަދިގޭގައި ތެލި ތަށިދޮވެވޭނެ ނިޒާމެއް ހެދިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .6
ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފެން މިގޮތުން ސިންކެއް ބަހައްޓާނަމަ 

ސިންކް ހަރުކޮށްފައިވާ  .އިސްކުރު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
ފޫޓް އުސްމިނަށް  2ފާރުގެ ސިންކާ ދިމާލުން ފެންބުރާ ހިސާބުގައި 

  .ތަށިމުށި ނުވަތަ ޓައިލްސް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ
  

ތަށް ބަދިގޭގައި ސާުފތާހިރުކަމާއެކު ކުނި އެއްކުރުމަށްޓަކައި މަތިޖެހޭގޮ .7
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ނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ . ހަދާފައިހުންނަ ކުނިއަޅާ ވަށިގަ
ނޑު ހުންނަންވާނީ ވަކިން ކުނި ނަގައިގެން ގެންދެވޭ ގޮތަށް  މިވަށިގަ

ނޑު އަބަދުވެސް ހުންނަންވާނީ  .ކޮތަޅެއްވާފައެވެ ކުނި އަޅާ ވަށިގަ
  .މަތި ޖަހާފައެވެ

  
ތުވާލި އަދި  ބަދިގެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފޮތްޗާއި .8

ކޮށް ދޮވެ ފުހޭނެ އަދި އަތް ސާފު. ސައިބޯނި ހުންނަންވާނެއެވެ
  .ސައިބޯންޏާއި ތުވާލި ނުވަތަ ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ބަދިގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ނިވާ ފުޅި އާއި ފަޔަރ ބްލެންކެޓް ނުވަތަ  .9

ނޑަކާ  ނޑައަޅާ މިންގަ  އަލިފާން ނިއްވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ހެދިފައިވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  
ބަދިގޭގެ ބިތްތައް ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ވޯޓަރ އަދި ފަޔަރ ޕްރޫފް  .10

  .މެޓީރިއަލެއް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ
  
ބަދިގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބަދިގޭގައި  .11

ސާފުތާހިރު ހެުދމެއްގައި  ބޮލުކޮށްޕި  މަސައްކަތްކުރާއިރު ތިބެންވާނީ
ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ . އަޅައިގެންނެވެ

ސާފުތާހިރުކަން ހުންނަންވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 
ނޑައަޅާ މިންގަޑަކާ އެއްގޮތަށެވެ  .ކަ

  
 .އިމަރޖެންސީ ލައިޓެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ބަދިގޭގައި .12

އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ބޭނުން 
ނުވަތަ އުއްބައްތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗެއް 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  
ދިގޭގައި ހުރިހާ ދިމާލެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ އަލި ލިބޭވަރަށް ބަ .13

 .ވެއެބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެ 
  
ބަދިގޭގައި ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ކާބޯތަކެތި  .14

ނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ  . ރައްކާކުރެވޭނެފަދަ އަލަމާރި ނުވަތަ ހަރުގަ
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  ލޮބީ /ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ     
      
 20%ކޮންމެ ގެސްޓުހައުސް އެއްގައި އެގެސްޓްހައުސް އެއްގެ ބެޑްކެޕެސިޓީގެ ) ހ(  26  

ގެސްޓުންނަށް އެއްފަހަރާ އިށީނދެ ތިބެވޭގޮތަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ރިސެޕްޝަްނ 
މިތަން ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި މިާވ . އޭރިއާ އެއް ނުވަތަ ލޮބީއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ

އި ފިޓިންގްސް އާއި ފަޭސހަތަކާއެކު ތައްޔާރު ގޮތަށް ތިރީގައި މިވާ ފަރުނީޗަރާ
  . ކުރެވިފައެވެ

  
 120ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ ނުވަތަ ލޮބީ ގެ ބޮޑުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަވެގެން ) ށ(

 8މީގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ ހަނި މިނުގައި މަދުވެގެން . އަކަފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓޫރިސްޓް އިދަށް މިގަވާ.  ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ

ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި މި ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ  ގެސްޓްހައުސްގެ
އިން އެ ))ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  20(ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ މި މާއްދާ 

  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެގެސްޓްހައުސްއެއް 
  
 އަދި  .ންވާވަރަށް ވައި ދައުރުވާގޮތަށް ހެދިފައެވެހުންނަންވާނީ އެކަށީގެ އާމިއޭރި ) ނ(

ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހުުޅވޭގޮތަށް ލާފައި ހުންނަ ކުޑަދޮރު ނުވަތަ ފެންލައިޓު 
  . ހުންނަންވާނެއެވެ 

   
މިއޭރިއާ ގައި ގެސްޓުން ބޭނުންވާ އެލެކްޓްރޯނިކްސް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަރަންޓު ) ރ(

  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެޗް ސްވިނެގޭގޮތަށް ސޮކެޓް 
  
 މިއޭރިއާ .ދައުރުވާގޮތަށެވެމިއޭރިއާ ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައި ) ބ(

އެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ، ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލް ސްވިޗާއި އެކު ފަންކާ 
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ލު ކުރުން މަނާ ނަމަ މިކަން އަންގައިދޭ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާ މިތަނުގައި ) ޅ(

ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެންމެނަށް ފެންނާނޭހެން ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ މަދުވެގެން ކޮންމެ މޭޒަކަށް .  ވާނެއެވެ

ނޑި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 1   .އަޅިކެ
  
އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް މަސައްކަތް . ވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ލައިޓެއް ހަރުކުރެ) ކ(

ުނކޮށްފި ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯރޗެއް ނުވަތަ އުއްބައްތި ރޯ ކުރާ 
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  .ިނޒާމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ
  
މިފާޚާާނ . ހުންނަންވާނެއެވެ އެއްފާޚާނާ ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންކުރުމަށްމިތަނުގައި ) އ(

ނޑައަޅާފައިވާ ހުނަންވާނީ ގެސް ޓުންގެ ފާޚާނާ ހުންނަން ޖެހޭކަމަށް މިގަވާއިދުގައި ކަ
ނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ފެންވެރޭނެ ނިޒާމު ފިޔަވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި  މިންގަ

  .ފަސޭހަތައް ލިބޭގޮތަށެވެ
  
ގަޑިއިރު  24ގެސްޓްހައުސްގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ) ވ(

ގެސްޓްހައުސްގެ މެނޭޖަރާއި . ހުންނަންވާނެއެވެރިސެޕްޝަނިސްޓަކު 
  .ރިސެޕްޝަނިސްޓުގެ ވަޒީފާ އެކަކަށްވެސް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ

      

  ޓޫރިސްޓް ގެސްޓު ހައުސްގެ މުވައްޒަފުން     

      

  27  
  
  
  
  
  
  

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ވަޒީފާ އެއްވެސް މީހަކަށް ދޭންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) ހ(
ޤަވާޢިދު ތަކާއި  ބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާވަޒީފާއާއި 
  .އެއްގޮތަށެވެ

  
ފަދަ  ފާޚާނާ، މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ކޮޓަރި، އޮފީސް، ބަދިގެ) ށ(

 ،މިހެން ލިޔެ ”STAFF ONLY“ "ހަމައެކަނި މުވައްޒަފުންނަށް "ތަންތަނުގައި 
  .ވެފެންނާނޭހެން  ބަހައްޓަންވާނެއެ 

  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ގަޑީގަިއ ) ނ(

  .ތިބެންވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނީފޯމެއްގައެވެ 
  
ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެނގޭނެގޮތަށް ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓު ) ރ(

ނޭމް ޓެގެއް  ފައިވާލިޔެއެމީހެއްގެ ނަންއެންމެ ކުޑަމިނުން  ،ޔުނީފޯމްގައި
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

      

އްޒަފުންނަށް ވަ މު 
ލިބެން ހުންނަންޖެހޭ 

  ފަސޭހަތައް 

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ނިދުމުގެކަންތައް ގެސްޓްހައުސްގައި ހަމަޖައްސާނަމަ، ) ހ(  28
 ގެސްޓުހައުސްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި މުވައްޒަފުން ނިދާ ހެދުމަށް ވަކި ތަނެއް 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  
ހުންނަންވާނީ ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކާ ވަކިން މުވައްޒަފުން ނިދުމަށް ހަމަޖައްސާ ތަނެއް ) ށ(
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ކޮންމެ އެނދަކާ، ވަކި އަދި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ނިދާނެ . ވަދެވޭގޮތަށެވެ
އި ނިދުމުގެ ކަންތައް ގެސްޓްހައުސްގަތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް އަދި މުވައްޒަފަކަށް 

  .ހުންނަންވާނެއެވެ ގެ ނިސްބަތުން ފާޚާނާ މީހަކަށް ފާޚާނާއެއް 6ކޮންމެ ހަމަޖައްސާ 
  
 30މުވައްޒަފުން ތިބޭ ކޮޓަރީގައި ނިންދަވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކުޑަވެގެން ) ނ(

މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން  4އަދި ކޮޓަރިއެއްގައި . އަކަފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ
  .ނުވާނެއެވެ ބައިގެން ބައިތިއް

  
ނޑަށް ޚިދުމަތްތަކާ މުވައްޒަފުންގެ ފާޚާނާ ހުންނަންވަނީ ) ރ( ތިރީގައި މިވާ މިންގަ

  .ފަސޭހަތައް ލިބޭ ގޮތަށެވެ
  

 ފަސޭހައިން ފާޚާނަކޮށް ކޮންމެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީ .1
  .ފެންވެރޭގޮތަށެވެ

  
ވަށައިގެން ފޫޓް އުސްމިނުގައި  6ފާޚާނާގެ ބިތްތައް ހުންނަންވާނީ  .2

  .ޓައިލްސް ޖަހާފައެވެ
  

ފާޚާނާގެ ތަޅުން ހުންނަންވާނީ ކައްސާނުލާ ބާވަތުގެ ޓައިލްސް  .3
އަދި  ތަޅުން އެޅިފައި ހުންނަންވާނީ  ޑްރެއިން އަށް . ޖަހާފައެވެ

އެޅޭ ފެން ފަސޭހައިން  ދެމިގެން  ށްފެންފަހިވާގޮތަށް ތަޅުން މައްޗަ 
  .ދާ ގޮތަށެވެ

  
މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ އިށީންނަ ފާޚާނާ ތަށި ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި  .4

 .ފްލަޝިންގ ިސސްޓަމާއި އެކު ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

  .މުސްލިމް ޝަަވރު ހުންނަންވާނެއެވެ .5
  

ނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .6   .ފެންވަރާ މާގަ
  

  .މޫނު ދޮންނަ ތައްޓެއް އިސްކުރާއެކު ހުންނަންވާނެއެވެ .7
  

  .ހުންނަންވާނެއެވެއެޅުވޭނެގޮތެއް ތުވާލި ފާޚާނާ ތެރޭގައި  .8
  

އަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާވަރަށް  އެތެރެ  ގެފާޚާނާ .9
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  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެފާޚާނާތެރޭގައި ހޮޅިބުރި 
  
ކޮންމެ ފާޚާނައެއް ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައި  .10

  .ދައުރުވާގޮތަށެވެ
  
މަތިޖަހާ ލެއްޕޭގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ކުނި އަޅާ ފާޚާނާ އެތެރޭގައި  .11

ނޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ނޑެއް . ވަށިގަ މިފަދަ ވަށިގަ
ކޮޓަރިތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، ފާޚާނައިގައި ނުބެހެއްޓިއްަސ 

 .ފުދޭނެއެވެ
  
ނޑެއް ފާޚާނާގައި  .12 އެކަށީގެންވާ ސައިޒެއްގެ މޫނު ބަލާ ލޯގަ

ނޑު ކުރިމަތީގައި . ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކުރެވިފައި  މޫނު ބަލާ ލޯގަ
ހުންނަ މީހަކަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް އަލިކަން ލިބޭގޮތަށް 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  
ފާޚާނަ އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާނަމަ މިކަން  .13

އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެންމެ ކުޑަމިނުން 
ން ލިޔެ ފާޚާނައިގެ ތެރޭގައި ހަރުކުރެވިފަިއ އިނގިރޭސި ބަހު

ފާޚާނަ އެތެރޭގައި  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާުލ . ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ
އަޅިކެނޑި  1ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ ފާޚާނަ އެތެރޭގައި މަދުވެގެން 

 .ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
 

ކޮންމެ ފާޚާނައެއްގައި އެތެރެއިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ދޮރުފަތް  .14
 .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

 
  
ީނ ތިރީގައި މިވާ ވާޒަފުން ތިބުމަށް ހަދާފައިހުންނަ ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވަ މުއް) ބ(

ނޑަށް ހަދާފައެވެ   .ސާމާނާއި ފިޓިންގްސް އާއެކު ތިރީގައި މިވާ މިންގަ
  
  

ކޮންމެ އެނދެއްގައި ތުނިވެގެން  ކާއިކޮންމެ މީހަކަށް ވަކި އެނދަ .1
ކޮންމެ އެނދަކަށް އިންޗީގެ ގޮދަޑިއަކާއި ބެޑްޝީޓެއް އަދި " 4"

  .އުރައާއެކު ބާލީހެއް
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ނޑެއް ކޮ  .2   .ޓަރި ތެރޭގައި ހުންނަންވާނެއެވެމޫނު ބަލާ ލޯގަ
  

ކެބިްނ ނުވަތަ ތެރޭގައި  ކޮޓަރި ދަބަސް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް، ،ފޮށި .3
މުއައްޒަފަކަށް ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް  ބޭރުގައި ކޮންމެ

  .ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެއް
  

މަދުވެގެން ހެދުން ބަހައްޓާނެ އަލަމާރިއެއް  ކޮޓަރިއެއްގައިކޮންމެ  .4
ނޑާއެކު 2ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަށީގެންވާ    .ކޮ

  
ކެބިންގެ އެތެރެ އަލި ކުރެވޭގޮތަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި  .5

  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
  

މުވައްޒަފަކަށް  3ކޮންމެ  ންޓު ނެގޭގޮތަށްކަރަ ކޮޓަރިއެއްގައި ކޮންމެ  .6
ހަރުކުރެވިފަިއ  ސޮކެޓް ސްވިޗްގެ ނިސްބަތުން ސޮކެޓް ސްވިޗް 1

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 
  

. އުރުވާގޮތަށެވެއެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ވައިދަ ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނީ .7
އެއަރކޮންޑިޝަން ނުކުރާނަމަ، ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލް ސްވިޗާއި އެކު 

  .ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެފަންކާ ހަރު
  

އެއްގެ ދޮރުގައި އެތެރެއިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ތަޅެއް ކޮޓަރިކޮންމެ  .8
  .ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ

  
ކޮޓަރި އެތެރޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާނަމަ މިކަން  .9

އެންމެ ކުޑަމިނުން  ،އަންގައިދޭ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
. ަހރުކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ

ކެބިންގެ އެތެރޭގައި  ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްދަ ނަމަ 
ނޑި ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ 1މަދުވެގެން   .އަޅިކެ

 
ފައި ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި އިމަރޖެންސީ ލައިޓެއް ހަރުކުރެވި .10

އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް މަސައްކަތް ނުކޮށްފި . ހުންނަން ވާނެއެވެ
  .ނެއެވެވާހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗެއް އޮންނަން
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  .މާއި ރައްކާތެރިކަން އަދި އިންޝުއަރަންސް ސަލާމަތްވު  ތަކުން ވެދާނެ ހާދިސާ ދިމާ     

      

އަލިފާންނިވި 
  ބެހެއްޓުން 

29  
  
  
  
  
  
  
  

އަލިފާުނެގ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ގަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށެންދެން ) ހ(
ޓޫރިސްްޓ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހާދިސާ އަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި 

ގައި އަންނަނިވި ތަންތަނުގައި އަލިފާންނިވި ބެހެއްޓިފައި ގެސްޓްހައުސްތަކު
އިވާފަދަ މިންގަޑެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް އިސްވެ ދެންނެވިފަ .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  .ތައާރަފުކުރުމުން އެގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
    

އްޒަފުންގެ ކޮޓަރިތައް ހުންނަ ކޮންމެ ވަގެސްޓުންނާއި، މު .1
 .ފަންގިފިލާއެއްގައި

  
 )އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ( ބަދިގެ .2

  
 .އޭރިއާ ލޮބީ/ރިސެޕްޝަން .3

 
 ރެސްޓޯރަންޓް  .4

 
  ކޮރިޑޯތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައް .5

  
  

ޑިޒާސްޓަރ 
  މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގާފަރާތަކުންވެސް ޑިޒާސްޓަރ ) ށ(

މި ޕްލޭނުގަިއ . މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
އަލިފާނުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ހާދިސާއެްއ ދިމާވެއްޖެމަނަ ޓޫރިސްޓުންނާިއ 

ތެއްގައި ގެސްޓު ހައުސް އިން އިމަޖެންސީ ޚާލަމުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި 
އިނގިރޭސި ބަހުންނާ މަދުމިނުން ބޭރަށް ނުކުންނާނެ ގޮތް ކުރެހުމާއި އެކު 

ދިވެހިބަހުން ިލޔެ ފެންނާނޭހެން ތިރިގައި މިވާ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައި 
އަދި މި ޕްލޭނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހުރިާހ މުވައްޒަފުންނަށް  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

 .ވެދޭންވާނެއެ
  

ގެސްޓުންނާއި، މުއައްޒަފުންގެ ކޮޓަރިތަކުގެ ވަންނަ ދޮރުގެ އެތެރެ  .1
 .ފަރާތު

  
 .އެތެރޭގައި ފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން އާއި ކާކޮޓަރީގެބަދިގެ .2
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 އޭރިއާ  ލޮބީ/ރިސެޕްޝަން .3
  

 ރެސްޓޯރަންޓު  .4
 

 ކޮރިޑޯތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައް .5
 

  ކިޓާއި އެކު ގެސްޓުން ގެކޮޓަރީގައި ހުންނަ އިންފޮމޭޝަން  .6
      

ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫން  އެއްއަލިފާނުގެ ހާދިސާ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޓޫރިސްޓު  30  
 މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ޑިފެންްސ ފޯސްގެ ވަގުތުން  ހިނގައިފިނަމަ އެކަންހާދިސާއެއް 
 އަދި ދިމާވާ ހާދިސާގައި .އަންގަންވާނެއެވެޑް ރެސްކިޔު ސާރވިސްއަށް ފަޔަރ އެން

ފަރާތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިންނަމަވެސް އެކަމެއްގެ މައުލޫމާތު  އެއްވެސް އެހެން
އަދި މި މަޢުލޫާމުތ  .އަންގަންވާނެއެވެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް

  .މިނިސްޓްރީ އަށްވެސް ވެސް އަންގަންވާނެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ 
      

އެކަށީގެންވާ ސަލާމަތީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ގެސްޓްހައުސްގައި ) ހ(  31  ރައްކާތެރިކަން 
  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  
  .ގަޑިއިރު ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކު ހުންނަންވާނެއެވެ 24ގެސްޓްހައުސްގައި ) ށ(

  
ގެސްޓްހައުސްގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ ޕާސްޕޯޓާއި ފައިސާ ރައްކާކުރެވޭނެފަދަ ) ނ(

  .ހުންނަންވާނެއެވެސޭފް ޑިޕޮޒިޓް ބޮކްސްއެއް ނުވަތަ ތިޖޫރިއެއް 
      

އަލިފާުނެގ . ގެސްޓްހައުސް ހުންނަންވާނީ ހޯލް ކަވަރ އިންޝުއަރ ކުރެވިފައެވެ) ހ(  32  އިންޝުއަރަންސް 
ހާދިސާއެއް، ވައްކަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކާރިސާއެއް ދިމާވެގެން 
ގެސްޓްހައުސްގައި ޓޫރިސްޓުން ނުބޭތިއްބޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޓޫރިސްޓުްނ 

  .އެހެން ތަނެއްގައި ބޭތިއްބުމުގެ ޚަރަދު އިންޝުއަރެންސުން ކަވަރކުރަންވާނެއެވެ
  
އިންޝުއަރ ނުކޮށް ވަނިކޮށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި، އިންޝުއަރަންސުން ކަވަރ ) ށ(

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަށް، ގެސްޓް ހައުސް  ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި ކަ
  .ނެއެވެހިންގާ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ

  
ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ، ގެސްޓް ހައުސް ހިންގުމުގެ ) ނ(

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތުން މިފަދަ އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީއެއްގެ ކޮޕީ 
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އަދި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައިެގ . މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ
ރެންސް ޕޮލިީސ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި، މި އިންޝުއަ

މިނިސްޓްރީއަށް އޭގެ ކީޮޕ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދެއްކުމަށްފަހު 
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
މި މާއްދާގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ އިންޝުއަރެންސް ދެމެހެއްޓުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ) ރ(

ފައިސާ ދައްކާަފއިވާކަން ނުވަތަ ޞައްޙަ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް އޮތްކަން 
މިނިސްޓްރީއިން އެދެފި ނަމަ އެކަމުގެ ކިތާބީ ހެއްކާއެުކ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ސާފުކުރުމަށް 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މި މާއްދާގެ ދަށުން . ނެއެވެމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާންވާ 
މިނިސްޓްރީން އެދޭ އެދުމަށް އިޖާބަ ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އިންޝުއަރެންސް 
ދެމެހެއްޓުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން ނުވަތަ ޞައްަޙ 
 އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއެއް އޮތްކަން ދައްކުވައިދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ 
އެ ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  .މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެޓޫރިޒަމާބެހޭ 
  
މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފެށުމުގެ ކުރިން ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްަދ ) ބ(

 03ން ފެށިގެން ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކުން، މިގަވައިދަށް އަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚު 
މަސްދުވަސް ހަމަުވމުގެ ކުރީން މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ ) ތިނެއް (

މިނިސްޓްރީއަްށ ޓޫރިޒަމާބެހޭ އިންޝުއަރަންސް ނެގުމަށްފަހު އޭގެ ކޮޕީ 
މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިންޝުއަރަންްސ . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތަށް ދޫކޮށް
  .ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ

      

      
  

  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
      

ބުއިމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން  ގެސްޓްހައުސްގައިޓޫރިސްޓު ) ހ(  33  
އެފަދަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފެން  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުންހުންނަންވާނީ 

ނޑަކަށެވެ ނޑައަޅާ  މިންގަ   .ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ
  
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ) ށ(

ނޑަކާ އެއްގޮތްާވ  ނޑައަޅާ މިންގަ ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި އެއިރެއްގައި ކަ
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  .ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
  
ނިޒާމެއް  ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ޕެސްޓްގައި ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓު ) ނ(

 .ރޭވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި ހުންނަ ހުރިހާ އާންމު ސަރަހައްދުތަްއ ) ރ(

އަލިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށިގެންވާ ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި 
 .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި ހުންނަ ހުރިހާ އާންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ) ބ(

އަދި އެމެޖެންސީ ލައިޓް . ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ އިމަރޖެންސީ ލައިޓް
  .ހުންނަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ހިނދެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ޓޯޗު

  
ގެސްޓްހައުސްގެ އޮީފސް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްހައުސްތަކުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުން ) ޅ(

ރިސެޕްޝަން އޭރިއާފަދަ އާންމުކޮށް މުވައްޒަފުން އުޅޭ ހިސާބަށް އަންނައިރު، އިަދ 
ގެސްޓްހައުސް ހުރި ރަށުގެ ތެރެއަށް ނުކުމެއުޅޭ އިރު ނުވަތަ މީހުން އުޭޅ 

ގަވާއިދުގައި  ނީ ޓޫރިސްޓުން ހެދުމާބެހޭން އަޅަންވާހެދުރަށްރަށަށް ދާއިރު 
ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެއަންނަނިވި ކަ   .މިންގަ

  
 .ފިރިހެނަކުނަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޓީޝަރޓާއި ސޯޓް ބުރި .1

 
އަންހެނަކުނަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ޓީޝަރޓް، ބްލައުޒް ނުވަތަ  .2

ނޑު ނިވާވާވަރުގެ ގަމީހާއި ސްކަރޓް ނުވަތަ ފައިގެ  ފަލަމަްސގަ
ގައި ފެންނަވަރުގެ ތުނި ހެނދުން ނުވަތަ މޭމަތީގައި . ސޯޓް ބުރި

އައްސާފައި ހުންނަ ފޮތިބުރި އެއީ އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްކަމުގަިއ 
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

 
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައި އިދާރާއަށް، އަދި ގެސްޓްހައުސް ހުިރ ) ކ(

ގެ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުވެފައި ހުރިނަމަ އެމަރުކަޒަކަށް ރަށެއްގައި ފުލުުހން
ުނވަތަ ގެސްޓްހައުސް ހުރި ރަށާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ 
މަރުކަޒަކަށް، އަދި ގެސްޓްހައުސްއާ އެންމެ ކައިރީގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ 

ސްޓްހައުސްގެ އާންމު ވަޞީލަތަކަށް، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް ގެ
  .ސަރަޙައްދެއްގައި އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ
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ލުކުރަްނ މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަމި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާނަމަ، ) ހ(  34  
ހުއްދަ ލިބިެގން ހިންގަމުން ގެންދާ ޓޫރިސްޓް  ންމިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ ފަށާއިރު 

އަހަރު  1މިޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ތަކުގައިގެސްޓްހައުސް
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤާވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

  
ގެ އިސްތިސްނާވެފައިވާ ގެސްޓްހައުސްއެއް މިގަވައިދުގެ ދަށުން ކަމަކުން) ށ(

ދެން އެ ، އޮޕަރޭޓްކުރަންފަށްޓާނަމައަލުން  ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު
ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް  ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ހުއްދަދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގައި

  .ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ
      

އެތެރެ ހުންނަންވާނީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގެ ބޭރާއި   35  
  .ސާފުތާހިރުކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައެވެ

      

މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް ކިޔާނަމަކީ   36  
ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ވިޔަފާރިނަމެއްގެ ގޮތުގައި 

އަދި އެނަން ފިޔަވައި އެހެންނަމެއް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް . ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ
  .ވާނެއެވެނުމާކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން

      

  ޓޫރިސްޓް ޓެކްސް ދެއްކުން     

      

 ޓޫރިސްޓުން 
  ން ރަޖިސްޓްރީ ކުރު 

ގައި ބައިތިއްބާ ހުރިހާ މީުހންގެ މައުލޫމާތު ގެސްޓް ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓު ) ހ(  37
ގައި  2 ޖަދުވަލުގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީގެ ނަމޫނާ . ރަޖިސްޓްރީގައި ލިޔަންވާނެއެވެ

  . ވާނެއެވެ
  
. ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑް ފުރަންވާނެއެވެ ޓޫރިސްޓުން  )ށ(

ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ދައްކުވައިދޭ ކާޑުގެ ނަމޫާނ ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީ ކާޑު
  .ގައި ވާނެއެވެ 3 ޖަދުވަލު

  
ޗެކްއައުޓް ކުރި އަދި ޗެކްއިން  ގެސްޓްހައުސްއަށްއެދުވަހަކު  ވެސްކޮންމެ ދުވަހަކު)  ނ(

  .މީހުންގެ މައުލޫމާތު ގެސްޓް ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ
      

 35ގެ " 2/99"ހިންގާ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓު )  ހ(  38މައުލޫމާތު ދިނުމާއި 
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 ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް 
  ދެއްކުން 

ގޮތުގެ މަތިން ވޭތިވެދިޔަމަހުގެ ޓެކްސް ހިނގާ މަހުެގ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ
 އިންލަންޑް ރެވެނިއު މޯލްޑިވްދްޤަވާއިދުން  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 15

  .ށް ދައްކަން ވާނެއެވެއަ އޮތޯރިޓީ
  
ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ވޭތިވެދިޔަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިބި ) ށ(

ވަނަ ދުވަުހެގ  8ހިނގާ މަހުގެ ، )ޓެކްސް ޝީޓު(ޓޫރިސްޓުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
މި . އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއޮތޯރިޓީ އިންލަންޑް ރެވެނިއު މޯލްިޑވްސްނިޔަލަށް 
މި މަޢުލޫމާތު  .ވެ ގައި އެވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެ 4 ޖަދުވަލު ހުށަހަޅާނީމަޢުލޫމާތު 

  .ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް ހަމަ އެތާރީޚުގެ ކުރިން އޯޑިޓް އޮފީހަށްވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
      

ޓޫރިޒަމާބެހޭ 
އަށް މިނިސްޓްރީ 

ފޮނުވަންޖެހޭ 
  މަޢުލޫމާތު 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ ޓޫރިސްުޓ މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ) ހ(  39
ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ވޭތިވެދިޔަ މަހު ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާބެހޭ މަޢްލޫމާތު، 

ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން  5މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
މިނިސްޓްރީއަށް  ޓޫރިޒަމާބެހޭ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 7އަންނަ މަހުގެ 
ހަކީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ، ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ދުވަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޓޫރިޒަމާބެހޭ އޮފީސް ހުޅުޭވ ދުވަހެއްގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން 
  .މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

  
މިނިސްޓްރީއަށް ޤަވާއިދުން ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(

ފުރަތަމަ ފަހަރު އެގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަ، ނުފޮނުވާނަ
އަދި ދެވަނަ ފަހަރު   ،އިން) އެއްހާސް ރުފިޔާ(ރ 1000=/ ކޮންމެ އެނދަކަށް

ރ 2000=/ އެގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެނދަކަށް
. ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެއިން އެގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގާފަރާތް ) ހާސް ރުފިޔާދެ(

އެގެސްޓްހައުސްއަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ފަހަރު ތަކުރާރުވެއްޖެނަމަ  3އަދި މިކަން 
  .ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެހިންގުމުގެ ހުއްދަ  ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިސްޓު

      

ގެސްޓްހައުސް 
ހިންގާ ރަށުގައި 

ލިބެން ހުންނަށްޖެހޭ 
  ފަސޭހަތައް 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ރަށުގައި ) ހ(  40
ެނތް ރަށެއްނަމަ މިފަދަ ތަނެއް. އްހީ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެޞި

އިމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބިލިމީހާ ގެންދެވޭނެފަދަ ދަތުރުފަތުރުެގ 
  .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް ގެސްޓްހައުސްއިން

  
ގެސްޓްހައުސްއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ގެސްޓްހައުސްއިން އަނބުރާ ޓޫރިސްޓަކު ) ށ(

އި ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަން އެދިއްޖެނަމަ، ކަދިއުމަށްޓަ
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ނޑައެޅިފައިވާ އަގަކަށް އެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް  ކަ
  .ހިންގާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެގެސްޓްހައުސް 

  
  .ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚުިދމަތް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ 24ގެސްޓްހައުސްގައި ) ނ(

      

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި 
ކުރުން މަނާ 
  ކަންތައްތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުން ހުއްދަ ނުކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ) ހ(  41
  .ގެންސްޓަހައުސްއެއްގައި ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

  
ގެސްޓްހައުސްގެ އެއްވެސް ކޮޓަރިއަކަށް އެކޮޓަރިއެއް ކުއްޔަށްހިފާ މީހުންނޫން ) ށ(

  .އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ
      

ގެސްޓްހައުސް 
ހިންގާ ފަރާތުގެ 

  ޒިންމާތައް 

ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތަކުން  ގެސްޓުހައުސް ހިންގުމުގެ ޓޫރިސްޓު މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ) ހ(  42
މިފަދަ އެހެން ފައިސާއެފައިސާއެްއ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އަދި 

  .ގެންދަންވާނެއެވެދައްކަމުން  ދައްކަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް
  
 ،ހުއްދަދެވޭ ަފރާތްތަކުން ޓޫރިސްުޓ ގެސްޓުހައުސް ހިންގުމުގެމިގަވާއިދުގެ ދަށުން ) ށ(

ނޑައާަޅ  އެފަރާތްތަކުން ހިންގާ ގެސްޓްހައުސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
މިނިސްޓްރީން ޓޫރިޒަމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  އޮޑިޓްކޮށް، 

ުނވަތަ ދައުލަތުގެ އޮޑިޓަރުން ބަލަން ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގަިއ 
  .ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެގެސްޓްހައުސްގެ އެކައުންޓިން ސިސްޓަމް އެ ލޭނެ ގޮތަށް ބެ

      

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ގެސްޓްހައުސްތަކުްނޓޫރިސްޓު ) ހ(  43 ގަވާއިދާއި ޙިލާފުވުން 
ނޑައަޅާ މިންގަޑުތަކަށްވުން މިނިސްޓްރީ އެ ޓޫރިސްޓް  ދަށްވެއްޖެނަމަ، ރެ ކަ

ރުފިޔާއަށް ވުެރ ) އެއްމިލިއަން( 1,000,000 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހިންގާ ފަރާތެއް
ޖުރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން 

ބަލައި، އެތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ، އެކަމެއް އިސްލާޙްކުރަންދެން 
  .ލިބިގެންވެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  
ނޑައެޅިފަިއ ނުވާ މާއްދާއަކާ ) ށ( ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުްސ މި ޤަވާއިދުގައި އަދަބު ކަ

ފަރާތަކުން ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ، އެޚިލާފްވުމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި ހިންގާ 
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ) އެއްލައްކަ( -/100,000

މާއެކު އެތަނަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ތިރީގައިމިވާ މުއްދަތު ތަކަށް ކުރު
 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށްމިނިސްޓްރީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު 



ވާއިދުގަ  ބެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާދިވެހިރާއްޖޭގައި   

 31

 
މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ  3މަސްދުވަހާއި  1 ،ފުރަތަމަ ފަހަރު .1

 .މުއްދަތަކަށް
 

 .ގެ މުއްދަތަކަށްމަސްދުވަހާ ދެމެދު 6މަސްދުވަހާއި  3 ،ދެވަނަފަހަރު .2
 

  .އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް 1މަސްދުވަހާއި  6 ،ތިންވަނަފަހަރު .3
  
  

 މާނަ     

      

ނޑައެޅިގެން ދޭހަ   44   މިޤަވާއިދުގައި، އެ އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
  :ނުވާ ނަމަ 

 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ( 99/2ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޤާނޫނު " ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު"    

  .އަށެވެ)ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު
      

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " ގެސްޓްހައުސް"ނުވަތަ " ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުސް"    
ނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން  އިން މިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ  ކަ

ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އަދި އެތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި 
ރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ޓޫރިސްޓް 

 .ވެރިޒޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާނޫން ތަންތަނެ
      

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ދިވެހި " ގެސްޓެއް"ުނވަތަ  "ޓޫރިސްޓެއް "    
ޤާނޫނު (މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ނޫން ން ރައްޔިތު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރާ ޓޫރިސްޓް ވީޒާއެއްގައި  10ގެ ) 2007/1ނަންބަރު 
 .އެތެރެވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ ރާއްޖެ 

      

 ނޯޓު މައުލޫމާތު ބެހޭ ޓޫރިސްޓުންނާއި، ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް " ރަޖިސްޓްރީ ގެސްޓް"    
 އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއާއި  ފާސްކުރައްވާފައިވާ އިން މިނިސްޓްރީޓޫރިޒަމާބެހޭ ކުރުމަށް 
އޮންނަ ފޮތް ނުވަތަ ރިކޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް ކަރުދާހުން ހަދާފައި   ލިޔެ ކަރުދާހުގައި
 .ފައިލްއަށެވެ
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ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިސްޓުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަްށ " ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑް"    
 .ފުރުމަށް ކަރުދާހުގައި ޗާޕުކޮށްފަ ހުންނަ ކާޑަށެވެޓޫރިސްޓުން 

      

ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގެސްޓުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް " ރިސެޕްޝަްނ"    
 .ހުންނަ ތަނަށެވެ ލާފައިކައުންޓަރ ނުވަތަ މޭޒު

      

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިސްޓުންނަށް ތިބެވޭ ޖުމްލަ " ޓޫރިސްޓް ބެޑް ކެޕޭސިޓީ"    
 .އެނދުގެ އަދަދަށެވެ

      

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިހުންނަ ކޮޓަރިތަކުގައި " އެނދު"    
. އަދި ސިންގަލް އެނދަކީ އެއް އެނދެވެ. ޑަބަލް އެނދަކީ ދެއެނދެވެ. ހުންނަ އެނދަށެވެ

ވަނަ ވަނަ  16ޑަބަލް އެނދުގެ ސައިޒާއި ސިންގަލް އެނދުގެ ސައިޒު މިގަވާއިދުގެ 
  .ގައި  ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ) i(ގެ ) ރ(މާއްދާގެ 

      

މިނިސްޓްރީ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ " މިނިސްޓްރީ "ނުވަތަ " ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ"    
އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ނުވަތަ، ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުމުގެ  ބެހޭމާހިންގު ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި
  .ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ

      

      

ގަވާޢިދަށް 
  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ޤަވާޢުިދޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދަށް   45
  .މުންނެވެޝާއިޢުކުރު

  



ވާއިދުގަ  ބެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާދިވެހިރާއްޖޭގައި   

 33

  1ޖަދުވަލު 

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 
  

  
ހިންާގފަރާތް     ގެއްިލގެން ހުއްދަ     ހުއްދަ އައުކުަރން     އަލަށް ހުއްދަ ހޯދަން 

  ބަދަލުކުރަން 
ވެިރފަރާތް   

  ބަދަލުކުރަން 
  

  
  :ގެސްޓްހައުސްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 
___________________________________

  
 :ގެސްޓްހައުސް ހަދާ ގޭގެނަން

 
___________________________________

  
 :ނަންބަރާއި ތާރީޚުރަޖިސްޓަރީ 

 
___________________________________

  
 :ގެސްޓްހައުސްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ ޢަދަދު

 
___________________________________

  
 :ގެސްޓްހައުސްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓް ކޮޓަރީގެ ޢަދަދު

  
 ގެސްޓްހައުސް ހިންގާފަރާތާބެހޭ

  
___________________________________

  
 :ނަން

  
___________________________________

  
 :ފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް

  
___________________________________

  
 :މިހާރުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް

  
___________________________________

  
- އަދި އީގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ފެކްސް ނަންބަރު 

  :މެއިލް އެޑްރެސް
  

___________________________________
  

ހިންގާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ޕާރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ 

ޕާރޓްނަރުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި 
 :މެއިލް-ގުޅޭނެ ފޯނު ފެކްސް އަދި އީ 
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 ގެސްޓްހައުސްގެ ވެރިފަރާތާބެހޭ
  

___________________________________
  
 :ނަން

  
___________________________________

  
 :ފުރިހަމަ ދާއިމީ އެޑްރެސް

  
___________________________________

  
 :މިހާރުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް

  
___________________________________

  
- އީ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ފެކްސް ނަންބަރު އަދި

  :މެއިލް އެޑްރެސް
  

___________________________________
  

ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ޕާރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ 

ޕާރޓްނަރުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި 
 :މެއިލް-ގުޅޭނެ ފޯނު ފެކްސް އަދި އީ 

  
މިފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިގު 

  .ސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އިޤުރާރުވަމެވެގެކިޔާ އެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޓޫރިސްޓް 
  

  ގެސްޓްހައުސް ހިންގާފަރާތުގެ 
  :ނަން
  :ޤާމްމަ

  :ސޮއި
  :ކުންފުނީގެ ނިޝާން

  

ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައިވާ ބައި ، ގެސްޓްހައުސް ހިންގާފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ
  .އިން ފުރިމަކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެއޮތޯރިޓީ އިންލަންޑް ރެވެނިއު  މޯލްޑިވްސް

  

  .ދީފައިވާ ގެސްޓްހައުސްތަކުންނެވެ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ، ހުއްދަ 
  

  :އިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްއޮތޯރިޓީ އިންލަންޑް ރެވެނިއު  މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް ގެ ނިޔަލަށް _________________މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއިން 

  .ވަނީ ދައްކަވާ ނިންމަވާފައެވެ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއްއޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު
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  :ނަން
  

  :މަޤާމް
  

  :ތާރީޚް
  
  :ސޮއި
  

  :އޮފީހުގެ ނިޝާން
  
  

 
  ).ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުއްތައް ފާހަގަ ކުރައްވާ(މި ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ 

  
  ގެސްޓްހައުސް ހަދާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

  
ކީ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގަން ބޭނުންވާ އިމާރާތަޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް 

  .ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން 
  

  ރީމަންޓެއް ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ގެސްޓްހައުސް ހިންގާނަމަ، ވެރިފަރާތާއި ހިންގާ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެގް
  

ނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕީއާއި /ހިންގާ ފަރާތް އަދި
ޑިރެކްޓަރުން  ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ކުންފުނީގައި މިހާރު ތިބި ހިއްސާދާރުންނާއި

  އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
  

ނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ ޕާރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ /ހިންގާ ފަރާތް އަދި
ރޓްނަރުން އެނގޭނެ ކޮޕީއަކާއި ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޕާރޓްނަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ޕާރޓްނަރޝިޕުގައި މިހާރު ތިބި ޕާ

  .ރަސްމީ ލިޔުމެއް
  

  ނުވަތަ ވެރިފަރާތަކީ ފަރުދެއްނަމަ، އެމީހެއްގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ /ހިންގާ ފަރާތް އަދި
  
  

  ހުއްދަ އައު ކުރައްވަން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރަވަން ހުށަހަޅުއްވާނަމަކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު

  
  
ބިމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްަގިއ އިމާރާތަކީ ޤައުމީ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށްދީފައިވާ ދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުއް

ވަނަ  4ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު(  2/99 ޤާނޫނު ނަމްބަރު ބިމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދީަކއެހުރި އިމާރާތެއްނަމަ، 
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ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބިމެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއްކަްނ މާއްދާގެ ދަށުން 
  .އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

  
ރަޖިސްޓްރީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓުހައުސް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  21ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 .ރުފިޔާ) ފަސް ހާސް( 5000=/ފީއަށްވާ 
  

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވިޔަފާރި ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
  .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއްގައި 

  

   



ވާއިދުގަ  ބެހޭ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާދިވެހިރާއްޖޭގައި   

 37

  
   2ޖަދުވަލު 

  ގެސްޓް ރަޖިސްޓަރީގެ ނަމޫނާ 
  

# Name Sex Passport No. Age Nationality 

R
eg

is
tra

tio
n 

C
ar

d 
N

o.
 

R
oo

m
 N

o.
 

Arrival Departure 

Fl
ig

ht
 N

o 

D
at

e 

C
he

ck
-in

 T
im

e 

Fl
ig

ht
 N

o 

D
at

e 

C
he

ck
-o

ut
 

Ti
m

e 
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   3ޖަދުވަލު 
  ގެސްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކާޑުގެ ނަމޫނާ 

  
  

GUEST REGISTRATION CARD 
  
Date: 
Time: 
  

Name of the Guesthouse 
Registration No. of the Guesthouse 

Contact Information of the Guesthouse 
  
Registration Card No.:  
  
Tourist’s Information  
  
Last Name:  
Other Names:  
Title: Mr. / Ms. / Mrs. 
Age:  
Passport No.:  
Nationality:  
Country of Residence:  
Date of Birth:  
Arrival Date:  
Departure Date:  
Arrival Flight No.:  
Departure Flight No.:  
Room No.:  
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   4ޖަދުވަލު 
  ޓެކްސް ޝީޓުގެ ނަމޫނާ 

Name of the Vessel:        From:    To: 
 

 

               

R
eg

is
tr

at
io

n 
Se

ria
l N

o.
 

Name 
Passport 

No. Nationality 
Country of 
Residence 

A
ge

 

Profession 

N
o.

 o
f V

is
its

 ARRIVAL DEPARTURE TAX 

Remarks 

D
at

e 

C
he

ck
-in

 
Ti

m
e 

D
at

e 

C
he

ck
-o

ut
 

Ti
m

e 

Days 
Amount 
in US$ 

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

                
  

  
  

  
  

    

Page Total       
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  5ޖަދުވަލު 
  ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އަށް މިނިސްޓްރީ

 
Sample Format 

 
Research Section 
Ministry of Tourism, Arts & Culture 
Fax: 3331827, Email: stat@maldivestourism.gov.mv 
 
 
MONTHLY OCCUPANCY REPORT 
(Insert month and year) 
 

Date No. of PAX 
Occupied 

no. of 
Rooms 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Prepared by 
Name: 
Sign 
Date: 
 


